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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

18-апрелдиз   райондин
администрациядин актовый залда
райондин  идарайрин руководителрихъ
галаз гьар гьафтедин ислен юкъуз
кьиле тухузвай совещание "Кьурагь
район" муниципальный  райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.

 Анал хейлин идарайрин
руководителри  алатай гьафтеда
авунвай кIвалахдикай информация
гана.

"Кьурагь район" муниципальный
райондин кьилин заместитель
Рамазан  Катибова информация
гайивал, 22-апрелдиз вири районда
субботник кьиле тухун
планламишнава, Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин вилик
квай футболдин майдандал
Махачкъаладайни  футбольный
командаяр атана акъажунар  кьиле
фена. Районда ифтар кьиле фена.
Ифтардин харжияр вири кьурагьви,
Краснодарда яшамиш жезвай карчи
Гьажиев Гьажикъурбана авуна.

 Райондин больницадин кьилин
духтур  Азим Азимова   анал
лагьайвал, алай вахтунда коронавирус
пайда хьун зайиф хьанва, пневмония
хьанвай  са кас   кIвале  сагъар
хъийизва,  дарманар бес кьадар ава,
алатай гьафтеда 18 касди вакцинация
авунва, районда алай вахтунада 904

вакцинадин доза ама.
Райондин образованидин отделдин

начальник Махач  Хариева  къейд
авурвал, алай вахтунда вири школайра
учебный процесс башламиш хъувунва,
ЕГЭ кьеле тухузвай руководителри
школайриз физ кIвалах кьиле тухуда,
президентдин акъажунар  кьиле
тухвана ,школьный футбольный
лигадин   республиканский этап  кьиле
тухвана.
Райондин физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз
Рамазанова лагьайвал, школьникрин
арада школьный футбольный лигадин
республикадин этап кьиле Кьурагьрин
сад лагьай нумрадин юкьван школади
хъсан тешкилнавай, чухсагъул
школадин коллективдиз, атай
мугьманарни абурулай рази яз хъфена,
районда  кьве патал пайна
Президентский акъажунар  кьиле
тухвана, арандин хуьрера Аладашда,
дагъдин хуьрера  Кьурагьа  кьиле
тухвана.
Совещанидин эхирдай райондин

кьил Замир Азизова вири идарайрин
руководителриз  тайин тир
тапшуругъар гана, районда субботник
кьиле тухунин ва Гъалибвилин сувар
кьиле тухунин гьакъиндай  меслят
хъийидайди лагьана.

Нубатдин совещанидал са
шумуд месэладиз килигна

Флешмоб кьиле фена
20-апрелдиз Кьурагьрин

футболдин  искусственный
майдандал  Кьурагьрин райондин
аялрин искусствойрин школади

"Чун санал" Россиядин
Президентдин  ва Россиядин
армиядин тереф хуьн патал акция
кьиле тухвана.
Мярекатдал  аялрин

искусствойрин школадин муаллим
Абдул Къадиров рахана. Анал

Кьурагьрин 1- нумрадин юкьван
школадинни  райондин
искусствойрин школадин аялри
гьукуматдиз,  ислягьвилиз бахшна
шиирар кIелна ва манияр лагьана.

Кьурагьрин центрдал  алай
майдан чаз чидай вахтарилай

алайди  я. Ам  косметический
ремонт авунатIани, капитальный

ремонт авунвачир. Райондин "чин"
яз гьисабзавай и чка хъсан гьалда

авачир. И кар фикирда  кьуна
райондин администрацияди ам

ремонт авунин проектдик кутуна.
Гила а чка саддиз чукIурзава. Анаг

маса къайдада цIийиз эциг хъийиз
гъиле кьунва.

Райондин центрдал  алай   майдан
цIийи   кьилелай      туькIуьрзава

Ватандин ЧIехи дяведа къачур
Гъалибвалин  суварин вилик

районда и дяведа телеф хьайибур
рикIел хкунин лишандик кваз ва

акьалтзавай несилдик
ватанпересвилин ругь кутун патал

" Р и к I е л
хуьнин вахта"
тIвар алаз
акция кьиле
т у х в а н а .
Р а й о н д и н
культурадин
и д а р а д и н
вилик квай
В а т а н д и н
ЧIехи дяведа
т е л е ф
хьа йибуруз
б а х ш н а

эцигнавай памятникдал венокар
эцигна.

"РикIел хуьнин вахта"  тIвар алаз акция
                             кьиле фена
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16-апрелдиз Кьурагьрин хуьруьн
кьилихъ галай стадионда пак тир азиз

Рамазандин вацраз талукьарна ифтар

кьиле тухвана. Ифтарда райондин
руководителри, райондин жемятди ва
патарилай атанвай  мугьманри

иштиракна.
Ифтардал кIватI хьанвайбуруз

тебрикдин келимаяр гваз  райондин
имам  Агьмад  Бабаев, Сулейман-
Стальский райондин имам Шамиль
Омаров, Дербент шегьердин имам
Шамиль Рагьманов , Кьурагь
райондин Кьилин заместитель
Рамазан  Катибов, РД-дин
Федерациядин Воркаутдин Президент
Саид Маллаев, Кьурагьрин хуьруьн
администрациядин Кьил Абдурагьим
Рамазанов, кьурагьви , Краснодар
шегьерда  яшамиш жезвай  карчи
Гьажикъурбан Гьажиев ва масабур
рахана .  Абуру пак тир азиз
Рамазандин варз вири иштиракчийриз
тебрик авуна. Ифтардин чIехи пай
харжи Гьажикъурбан Гьажиева вичин
патай садакьа авуна.
ГьакIни, инал нашидар  ягъиз

Айишадиз теклифнавай. Ифтардал
диндин рекьяй  иштирак авурбуруз
рикIел алумукьдай пишкешар гана,
виридалай еке пишкеш яз ина гъвечIи
Гьяждиз путевка къугъвана. Путевка
Назифат Рамазановадиз къугъвана.

Ифтар салютар  ягъуналди
акьалтIарна.

17-апрелдиз райондин Культурадин

идарадин фойеда  республикадин

дишегьлийрин чIехи ифтар кьиле
тухвана.

                       Районда чIехи ифтар кьиле фена

                               А.Мамедова.

Аниз райондин дишегьлияр, аялар
ва мугьманар атанвай. Мугьманар яз
дишегьлийрин просвещенидин
отделдин руководитель  Загра
Исмаиловадиз, нашидар лугьуз
Хадиджадиз ва Анисатаз
теклифнавай. Республикадин
ифтардиз атанвайбуруз  Кьурагь
райондин имам Агьмад Бабаева пак
азиз Рамазандин варз мубаракна ,
Рамазандин вацраз  авай
къиметдикай, Исламда  дишегьлиди
гьихьтин важиблу чка  кьазватIа
лагьайдалай кьулухъ ифтар давамарун
патал гаф Загра Исмаиловадиз гана.
ГьакIни инал диндин насигьатар
Кьурагь райондин дишегьлийрин
просвещенидин руководитель Марьям
Бугъаевади кIелна.

 Ифтардиз атанвай дишегьлийри
насигьатрихъ, нашидрихъ, аялри

к I е л з а в а й
шииррихъ яб
акална ва инал
т у х в а й
Рамазандин
вацраз бахшна
кьиле тухвай
к о н к у р с д а
иштиракна .
Рамазандин
в а ц р а з
бахшна хъсан
ш и и р
кIелайбуруз
р и к I е л
аламукьдай
п и ш к е ш а р
гана.
Эх и р д а й

вирида санал
и ф т а р
а в у р д а л а й
г уь г ъ уьн и з
с а л ю т а р

ягъуналди мярекат акьалтIарна.
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Ватандин ЧIехи дяведин завалдин
йисара, советрин вири халкьди хьиз,
чи райондин агьалийрини далу пата
зегьметдин еке гьунарар къалурна.
Абуру Кавказ душмандикай  хуьн
патал зегьметдин фронтда чанар
гьайиф татана кIвалахна . Иллаки
фашистри Дагъустандиз къурху гузвай
четин вахтунда Хасавюрт ва Дербент
районрин сергьятра  оборонадин
сенгерар  тIуькIуьриз райондай

вишералди итимар ва дишегьлияр
ракъурна , кашазни, мекьезни,
кIвалахдин къулайсуз  шартIаризни
дурум гана, абуру вири тапшуругъар
намуслудаказ кьилиз акъудна. Саки
вирибур "Кавказдин оборона авунай"
медалдиз лайихлу хьана.

  Дяведин лап сифте йикъалай
башламишна райондин зегьметчийри
чпин кIвалах "Вири фронт патал, вири
гъалибвал патал!" лозунгдик кваз
тешкилна.  Колхозра , школайра ,
идарайра  фронтдиз куьмек  гунин
кампанияр гегьеншдиз кьиле фена.
ИкI,  кьурагьви Назаралиев Агьмеда
танкарин колонна яратмишуниз санлай
вишни са агъзур  манат, мадни
оборонадин фондуниз кура - кура  175
агъзур манат пул гана. Ихьтин чIехи
пулар гайибурун  жергеда  Штулай
Къурбанов  Муслим, Ашай Кьасумов
Муса, Хпуькьай Къурбанов Гьадад ва
цIудралди масабур ава.
Райондин интеллигенцияди

дяведин йисара фронтдиз ва дяведин
иштиракчийриз хизанриз куьмек яз
180 пут техил, 145 агъзур манат пул,
800 лапаг ва гзаф маса шейэр гана.
Комсомолрини жегьилри лагьайтIа,
370 агъзур манат пул кIватIна. Анжах
Кьурагьрин юкьван школада
кIелзавай аялри, шейэр квачиз тек са
1943 - йисуз 20 агъзур  манат пул
кIватIна, фронтовикрин хизанриз
куьмек гудай классда эцигна. Кьве
сеферда  Верховный
Главнокомандующий И. Сталиналай
райондин комсомолризни жегьилриз
хтай тебрикдин телеграммайри идан
гьакъиндай шагьидвалзава.
Дяведин йисара  райондин

колхозчийри: яшлу итимри ва
дишегьлийри, рушарини гадайри, гьакI
школьникри фронтдиз малдарвилин
продуктар, техил ва чими парталар
ракъуруник чпин лайихлу пай кутуна.
И карда дишегьлийрин зегьмет иллаки
чIехиди хьана. Абуру майишатра
итимар эвезуналди, гъиляй куьтенни
дергес ахъайнач, юкъуз чуьллерани
никIера, кала - сува кIвалахиз, йифиз
ксун тийиз, женг чIугвазвай аскерриз
сун гуьлуьтар, бегьлеяр, перемар ,
шарфар храз  фронтдиз рекье туна.
Анжах са Кьурагьрин хуьруьн

Микоянан тIварунихъ галай колхозда
галатун  тийижиз зегьмет  чIугур
вишералди дишегьлияр гьукуматдин
наградайрин иесияр хьана. Алиева

"Гьар са кас- им дуьнья я, гьадахъ
галаз арадал къвезвай ва адахъ галаз
рекьизвай"
Зун гьеле фад инанмиш хьайивал, Пак

Абукара (Пирбукар) гилан   Агъул
райондин Рича хуьре Надир шагьдихъ
галаз лайихлудаказ женг чIугуна. Ина
чирагъ вацIун дереда гуьнедал сурар
ала. Абур,  аквадай гьаларай,
иранвийрихъ галаз женгера кьейибур
санал кучуднавай, къванерикай
эцигнавай кьуд пипIен сурар я.
Заз йис-йисандавай хайи Дагъустан

персрикай хуьн патал ватанпересвилин
гьунар къалурай инсандикай кхьиз кIан
жезва.
Пак Абукар арабист Суфи-

Ибрагьимхалилан  хва  я. Ам
Дагъустандин халкьдиз четин вахтунда
хана ва яшамиш хьана. А вахтунда

урусринни туьркерин ва урусринни
иранрин дявеяр физвай.
Ада Рича хуьруьн патав, патав гвай

хуьрерай ватанпересвилин руьгь квай,
душмандихъ галаз женг чIугваз гьазур
жегьилрин  десте кIватIна. Хайи
Дагъустандин аслу туширвал
къурхулувилик квайла, вичин алакьунар
къалурна. Андалалдиз физвай рекье
датIана физвай женгера сад садан
гуьгъуьналлаз къвезвай дестейри Хициб
чуьлда кьиле фейи къайи женгера Надир
шагьдиз  кIеви ягъунар кьуна . И
ягъунрик Абукаран тайин кьадар пай ква.
ГьакI маса  девирра ханвай адан

невейрини Ватандиз, Дагъустандиз,
СССР-диз лайихлудаказ ва вафалудаказ
къуллугъна.
Пак Абукаран халис невейри-Аюбов

Мегьамеда,  Насуров  Мусади ва
Къурбанов Гьажирамазана Ватандин
ЧIехи дяведа  ва дирибашвал къалурна.
И хесет, пак Абукаран хьиз, абурун
ивидик квай.
Инсаниятдин тарихда Ватандин ЧIехи

дяве хьтин  дяве хьайиди туш.
Сталинградда Курскда  кьиле фейи
женгера гъалиб хьайидалай кьулухъ,
Советрин Яракьлу къуватри немсерихъ
галаз 1943-йисан сентябрдиз Днепр вацI
патал женг  чIугуна. Немсериз ина
садавайни гатIум тежедай
"РагъэкъечIдай патан сенгер" туькIуьриз
кIанзавай.
Корсунь-Шевченковский районда са

пай чкIанвай хуьруьн патав гьужумдин
женгер  кьиле фидайла Къурбанов
Гьажирамазанални  адан женгинин
юлдаш урус Костядал залан хирер хьана.
Абур тадиз чуьлдин госпиталдиз тухвана.
Къурбанов Гьажирамазана лугьузва:
"Госпиталда жув жувал хтайла, шумуд
югъ, шумуд йиф хьанатIа, рикIел аламач,
анжах рикIел аламайди гьерекатдик
квай, садбуруз тIуьн, садбуруз яд гузвай
лацу халатар алай дишегьлияр тир. Зи
патав гвай кроватдал урус гада Костя
алай. Ада заз лагьана: "Гриша, квекайни
пуд  гуьлле хкудна". Садазни- я
духтурриз, я медсестрайриз  ам вуж
ятIа, ватан хуьз гьинай атанатIа чизвачир.
-Госпиталда лап пис гьалда авайла, -
лугьузва Къурбанов Гьажирамазана,-зи
вилерикай Дагъустандин живеди
кьунвай хайи дагълар, къалин векьер,
явашдиз шагьварди юзурзавай цуьквер,
чуьллер  карагзава. Яргъай хайи
колхозда авай "Хъусрахь" балкIандин
гьиргьирдин ва чубандин кфилдин ван
къвезва. Рушари булахдилай кварар
ацIурзава, рагалай рагал хкаж жез
циферик гъил кягъиз кIан жезва. Яд, яд,
яд лугьузва за, амма заз зи сесинин ван

Етерхалуман, Гьажиева Селминатан,
Къурбанова Яргьанатан, Жемиева
Айисатан, Саидова Атикатан, Исаева
Разиятан, Алибегова  Пакизатан,
Бабаева Сайибатан, Элдерханова
Нигеран , Гьадисова  Салигьатан,
Мамедова  Шамсиятан, Чубанова
Гуьзелагъадин, Абдулазизова
Сейранатан, АгьмедоваНазанидин,
Лутова  Маяхануман , Бабаева
ФатIимадин, Маллаева Эжедин,

Гьамидова Перизатан ва са кьадар
маса  кьегьал дишегьлийрин баркаллу
зегьметдилай райондин амай
дишегьлийрини чешне къачуна. Яшлу
лежберар тир Мисриев Юсуф, Алиев
Шагьсен , Асланов  Абдулжалил,
Байрамбегов  Мегьамед , Меликов
Мелик, Сефералиев  Аслан
Ибрагьимов Къазимегьамед, Саидов
Мирзе, Вагьидов Мусса , Саидов
Гьадис…колхоздин кIвалахар
агалкьунралди кьиле тухунин карда
гьамиша  вилик жергейра  хьана.
Колхоздин чубанрикай  Бабаев
Мусади, Шуаев Катиба, Туьменбегов
Абдулвагьаба, Сефералиев Агьмеда,
Магьарамов  Юсуфа, стахаяр  тир
Гьасан , МутIалиб Гьасановри ,
Бугъаев СултIана ва масабуру
общественный суьруьйра  лапагрин
кьадар  18 агъзурдав  агакьарна ,
фронтиз як, ниси, сар, хамар гана.
КIирийрин  хуьруьн чатун устIарар тир
Эмиргьамзаев Шихкерима, Кьасумов
Абдулхаликьа, Мамедов
Къагьримана , Рамазанов
Алимерзиди, Асланов  Бубади
туькIуьрай арабаяр, гатай дергесар ,
мукалар , куьтенар ва маса алатар
неинки са Кьурагь, гьакI къунши
районрин майишатрани ишлемишна.
КIирийрин устIарри  чпин
зегьметдалди гьазурна  фронтдиз
рекье тур фургъунар чи армиядизни
бакара атана. 1945-йисан 18-январдиз
акъатай  республикадин
"Социализмдин пайдах" газетда
кхьенвай: "…Фронтовикрин хизанриз
куьмекдин фондар тешкилунин кар
Кьурагь районда хъсандиз кьиле фена.
Январдин 15-далди райондин колхозри
ва колхозчийри а фондуниз 19 тонн
техил. 4,5 тонн картуфар , 9 тонн
емишар, 28 гьайван, 58 тонн алафар,
40 агъзур манат пул кIватIна…" Гьа и
йисуз райондин вишералди
зегьметчийриз СССР-дин Верховный
Советдин Президиумдин Указдалди
орденарни  медалар  гана. Абурун
жергедай  Кьурагьрин  юкьван
школадин ученикар тир Абдулкерим
ва  Абдуселим Аслановар ,
Мегьамедов  Багьадин "Баркаллу
зегьметдай" медалдиз лайихлу хьана.
Эхь, халкьди а чIавуз чпин руфун
чуькьвена, кашни мекь, дуьньяда авай
кьван азабар эхна, зегьмет чIугуна.
Абур Гъалибвилин йикъахъ, бахтлу
гележегдихъ инанмиш тир.

къвезвач. Эхирни зи ван  аскер Костядиз
къвезва . Къурбанов Гьажирамазан
Хвережа хьиз, Кьурагь райондани
виридалайни дирибаш аскер я. Ам 7
ордендиз, 9 медалдиз, 2 Яру Гъетинин
ордендиз лайихлу хьана. Адаз Советрин
Союздин Игитвилин тIвар гун къалурай
делиларни ава. Адан женгинин рехъ
Сталинграддилай Берлиндал кьван
давам хьана. Са тIимил аскерарни галаз
Брандербурдин  варарал кьван фена,
Берлиндиз гьахьна, куьчейра кьиле фейи
женгера  иштиракна. Са сеферда
Хвережа, Ватандин ЧIехи дяведин
иштиракчийриз эцигнавай обелискдин
патав Ватандин ЧIехи дяведин
Гъалибвилин  йикъаз  -9-майдиз
талукьарнавай мярекат кьиле тухудайла,
Къурбанов Гьажирамазана  хуьруьн
жегьилриз ва школада кIелзавай аялриз,

5 метрдин винедай
хкадарна,  вичин
гьунар  къалурна.
Хкадариз-хкадариз
ада лагьана: "Гьа икI
чна  Берлиндин
Б р ан д е р бурд и н
в а р а р и л а й
хкадарнай.
Мягьтел хьайи

кIватI хьанвайбуруз
ам кьийи хьиз хьана.
Амма ам кIвачел
къарагъна, суварин
иштиракчийрихъ
галаз шадвилер
давам хъувуна.
Ватандин ЧIехи

дяведа  Аюбов
М е г ь а м е д а н
женгинин  рехъни

баркаллуди я. Аюбов Мегьамеда
кавалерийский полкуна къуллугъна. Ада
Смоленскдин тамара, ам немсерикай
азад авун патал, женг чIугуна.
Кхьей чарарай чир хьайивал, ам авай

кавалерияда чIехи пай дагъустанвияр
авай. Абуру танкар ва маса яракьар
бегьем герек текъвезвай чкайра женг
чIугвазвай. Ада ва маса кавалеристри
командованидин патай чугъсагъулдин
грамотаяр къачуна ва абурун
кавалеристский полк гвардейский хьана.
Йисар алатна 1975-йисуз Ватандин ЧIехи
дяведин Гъалибвилин 30 йис мукьвал
жедайла Аюбоврин хизандиз
Краснинскийдин юкьван школадин 10-
классдин ученица, красный следопыт,
Адамова Татьянадилай чар хтана. И
чарче ада кхьейвал, немсериз вири
къуватралди Смоленск шегьер кьаз
кIандайла, ракьун рехъ гъиляй гъилиз
фидайла, кавалерияди ва маса кьушунри,
кьулухъ чIугвазвай немсер, элкъвена
кьуна, абурухъ галаз къати женгер
тухвана. Гьа и женгера ракьун рекьин
патав Аюбов Мегьамед телеф хьана ва
стхавилин сура кучудна. 1975-йисуз ва
гуьгъуьнин йисарани Минскдай тир
корреспондент М.Пискунова Смоленск
шегьер азаддайла, Аюбова ва маса
дагъустанвийри къалурай игитвилерикай
кхьенвай макъалаяр "Дагестанская
правда", "ЦIийи  уьмуьр" газетриз
акъатна.
Жуьреба-жуьре фронтра 3 стха

Аюбоври женг чIугуна.
Дяве куьтягь  хьайила абурукай

пудакай садаз-Небидиз элкъвена хтун
кьисмет хьана. Аюбов Мегьамед шейх
Абукаран хтул тир. Мегьамеда лугьудай:
"КичIе  хьун, пис кар авун,  герек
вахтунда жуван  Ватан патал чан
къурбанд тавун итимдиз айиб я".
Мад лугьудай ада: "За дамахзава,

зун аскер Абукаран хтул я лагьана.
Адан кIвал дамаскдин гьулдандикай
авунвай копьени, къуръанни амаз
гилани ама . Хуьруьн сурара  адаз
авунвай ПIирни ама". Гьа ихьтин
руьгьдаллаз  Абукаран мад са неве,
Насуров Муса, тербияламиш хьана.
Ам 1943-йисуз Сталинград патал
кьиле фейи женгера телеф хьана.
И гъвечIи макъаладин эхирдай заз

лугьуз кIанзава, Пак Абукаран невеяр
руьгьдин викIегьвал, намус  авай
инсанар я.

И. Гьададов , РД-дин лайихлу
муаллим, зегьметдин ветеран.

                               (2010-йис)

 ЧIехи гъалибвилин  77 йис  тамам хьунин вилик

Далу пата далу хьайила Абуру Ватан патал женг чIугуна
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       Школьный футбольный лигадин
республикадин  этап   районда кьиле  фена

Спорт

15-апрелдиз Кьурагьа стадиондал
"Президентдин акъажунар"

Вирироссиядин акъажунрин районный
этап кьиле фена.
Акъажунра Кьурагьрин сад лагьай

нумрадин юкьван школадин,
КьепIиррин, КIирийрин, Гелхенрин,
Ашарин, Шимихуьруьн, Хпежрин
юкьван школайрин ва КIирийрин
школа-интернатдин командайри
иштиракна. Аранда авай зонадин
аялрин акъажунар Аладашда кьиле
фена.
Ихьтин акъажунар кьиле тухунин

макьсад спорт машгьурун, зональный
этапда иштиракдай команда винел
акъудун тир.  Президентдин
акъажунарик 60-1000 метрдин

мензилдиз чукурун, яргъаз хкадарун,
7-8-классрин аялри ярх хьана ченеяр

кягъун  кутунвай.
Гьа и акъажунар гьар

йисуз райондин спортдинни
физкультурадин ва
жегьилрихъ галаз кIвалах
кьиле тухунин  рекьяй
отделди ва райондин
образованидин отделди
санал кьиле тухузвайди я.
Акъажунрин нетижаяр и

мярекатдин судьяяр тир
Гьабибуллагь Гьабибуллаева
ва Герман Исаева кьуна.
Гъалиб хьайи

командайриз кубокар, грамотаяр,
медалар ва рикIел аламукьдай
пишкешар гуда.

Президентский акъажунар кьиле фена

16-апрелдиз чи районда
школьный   футбольный лигадин

1/16 финалдин республикадин этап
кьиле фена.

Кьурагь райондин ва Сулейман-
Стальский районрин командаяр                  Уважаемые жители Курахского района!

Сообщаем Вам, что в Отделении МВД России по Курахскому району
имеются следующие вакансии:

- полицейский ОППСП
- инспектор по кадрам
- инспектор по делам несовершеннолетних.
Всех желающих, просим обратиться в Отделение по адресу: с. Курах

ул. Умарова 17 "а", для прохождения собеседования.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КУРАХСКОГО РАЙОНА

Уважаемые  жители Курахского  района, в целях упрощения способов
получения государственных  услуг, оказываемых  Миграционным пунктом
отделения МВД России по Курахскому району, а также сокращения времени
ожидания в живой очереди напоминаем Вам о сайте "Государственные услуги".
Сайт государственных услуг имеет множество преимуществ, одним  из

которых  является сокращение ожидания времени для получения услуги до 15
минут. Вы можете обратиться за получением гос. услуги в сфере миграции
через портал "Государственных услуг" в разделах "Выдача и замена паспорта"
и "Регистрация по месту жительства и пребывания" при этом, не стоять в
живой очереди. Также, стоит заметить, что в случае возникновения трудностей
в самостоятельной регистрации на портале Госуслуг, любой гражданин вправе
обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт и СНИЛС и специалисты центра
поддержки помогут вам зарегистрироваться на сайте Госуслуги и начать
пользоваться порталом.
Говоря о преимуществах использования портала Госуслуги, то они очевидны:
Простота и удобство получения услуги - нет необходимости посещать

учреждения и организации лично, а также выходить из дома или покидать
рабочее место;
Быстрота получения услуг - получение результата за меньшее время;
Сокращение количества требуемых для получения услуги документов;
Возможность отслеживать статус поданных запросов - информирование

граждан на каждом этапе;
Возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в

том числе и через интернет, в случае возникновения трудностей.
Начальник МП ОМВД России

                                                                           по Курахскому району
Л.Р. Балабекова

 Азиз тир районэгьлияр!
Дагъустандин Муфтиятди азиз Рамадан вацран гьуьрметдай
Пайгъамбардин с.а.в реликвийрин выставка кьиле тухузва.
Мегьерамхуьруьн райондин Яраг-къазмайрин хуьре 22 -апрелдилай 25 -

апрелдалди гьар са инсандивай атана Пайгъамбардин с.а.в,  адан хизандин, ва
адан асхабрин реликвийриз килигиз, абурукай берекат къачуз жеда.
Аллагь тагIалади чаз Пайгъамбардин с.а.в реликвийрин берекат гуй ва

къияматдин юкъуз Пайгъамбардин с.а.в шафагIатдик акатдайбурукай хьуй.

 Малумат

Рамазандин вацра сив хуьникай гьадисар
 Ни Рамазандин вацра сив хвейитIа, адан виликан вири гунагьрилай гъил

къачуда.
   Рамазандин вацра экв ачух жедалди фу тIуьрла берекат артух жеда.
   Кьуръандин са аят нянихъ, са аят пакамахъ кIелзавайдаз гузвай сувабар

гьа аятра авай кьван гьарфарив барабар жеда.
   Ни Рамазандин вацра жемятдихъ галаз капI ийиз чалишмишвал авуртIа,

адаз Женнетда нурдикай вичи авур капIарин ракаатрин (кьилерин) кьадарда
аваз шегьерар хкажда.

   Женнетда "Раян" лугьудай варар ава. Анай сивер кьурбур фида. И варарай
фейибуруз Аллагь Таала къалурда.

   Рамазандин вацра сив яхъ, ида куь сагъламвал мягькемарда. Рамазандин
вацра вич гунагьрикай хвейи касдиз 11 вацран гунагьарни багъишда.

   Ни Рамазандин вацра вичин диде-буба шадарзаватIа, чпелай алакьдайвал
куьмекар гузватIа, а касдив Аллагьди Вичин Рагьимлувални Мергьаметлувал
агакьарда. Пайгъамбар (с.а.с.) а касдин куьмекдиз къведа.

   Сив хуьн жегьеннемдин вилик акъвазнавай къалхан я.
   Вун сив хуьз алахъа: адахъ галаз барабар къведай мад гьич са затIни

авач.
Ни Аллагь рази хьун патал сив хвенваз хьайитIа ва нагагь гьа и юкъуз сив

гваз ам рагьметдиз фейитIа, ихьтин мусурман Женнетдиз фида.
   Адаман хци ийизвай гьар гьи кар хьайитIани вич паталди я: анжах сив

ада Зун паталди хуьзва ва гьа и кардай За адаз вуч лайихлу ятIа гунни ийида.

                                              "Сив хуьникай" гьадисар брошюрадай.

Махачкъаладин  командайрихъ
галаз къугъвана.

Вад лагьай
классрин арада
Махачкъаладин
13-гимназиядин
команда, ругуд
лагьай классрин
арада  МБОУ-
дин 46-школа, 7-
классрин арада
МБОУ -дин  30-
н у м р а д и н
лицей, 8-
классрин арада

МБОУ-дин 38-гимназия.
Къведай этап къвезвай киш

юкъуз кьиле фена.
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